الدورة الرابعة عشرة 3-2 ،كانون االول/ديسمبر

الدورة الرابعة عشرة للمنتدى المعني بقضايا األقليات
 2و 3كانون االول/ديسمبر2021 ،
برنامج العمل

الخميس  2ديسمبر
( 10:30 – 10:00بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :1افتتاح المنتدى
.1
.2
.3
.4

أغنية افتتاحية بلغة األقلية ،السيدة نورا غرياني ،مغنية أمازيغية وملحنة وعازفة غيتار.
بيان رئيس مجلس حقوق اإلنسان ،صاحبة السعادة السيدة نزهة شميم خان
بيان من المقرر الخاص المعني بقضايا األقليات ،السيد فرناند دي فارين
كلمة رئيسة المنتدى ،السيدة فيكتوريا دوندا

( 10:50 – 10:30بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :1.1جلسة رفيعة المستوى
 .5كلمة المستشارة الخاصة لألمين العام المعنية بمنع اإلبادة الجماعية ،السيدة أليس نديريتو
 .6كلمة منظمة التعاون اإلسالمي ،صاحبة السعادة السيدة نسيمة بغلي
 .7مالحظات من منظمة األمن والتعاون في أوروبا ( )OSCEالمفوض السامي لألقليات القومية،
صاحب السعادة السيد قيرت عبد الرحمنوف
( 12:00 – 10:50بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :2األسباب الجذرية للصراعات المعاصرة
المتعلقة باألقليات
مستوحاة من التقرير المقدم منذ أكثر من  10سنوات من قبل الخبير المستقل األول المعني بقضايا
األقليات ،بشأن حقوق األقليات ومنع الصراعات ( ،)A / HRC / 16/45والتطورات األخيرة ،مثل
مسارات السالم ،سينظر المنتدى في دورتة الحالية في تحديد ومعالجة األسباب الجذرية للصراعات
المتعلقة باألقليات .وسينظر في كيف يمكن أن يكون الوعي المبكر باألسباب الجذرية التي تنطوي على
سياسات الدولة وممارساتها التي تضر باألقليات أو تستبعدها أكثر الوسائل فعالية لمنع الصراعات.
سيركز المشاركون على كيفية مراقبة عوامل الخطر .وأخيرا ً  ،سينظر المنتدى في دور الدول
والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني واألقليات في التصدي في مرحلة مبكرة لألسباب الجذرية
التي قد تشكل انتهاكا ً اللتزامات حقوق اإلنسان ،مثل الحق في المساواة وحظر التمييز.
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• السيد جون باكر ،مدير مركز البحوث والتعليم في مجال حقوق اإلنسان ،جامعة أوتاوا
• السيدة ريتا مانشاندا ،مستشارة مستقلة ،منتدى جنوب آسيا لحقوق اإلنسان
• السيد كونشير او مواديغ ،مدير المناصرة ،كونراد نا جايلج

حوار تفاعلي
 15:00 – 12:00استراحة الغداء

( 17:00 - 15:00بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :3اإلطار القانوني والمؤسسي :حقوق اإلنسان
لألقليات ومنع الصراعات
في الدورة الحالية ،سيحدد المنتدى ويناقش العوامل الرئيسية التي يمكن أن تساعد في استخدام القانون
الدولي واإلقليمي لحقوق اإلنسان كأداة قوية لمنع الصراعات العنيفة .سوف يبحث المشاركين كيف يمكن
لإلشارة إلى مجموعة المعايير والفقه القانوني المتعلقة بحماية األقليات بموجب القانون الدولي
واستخدامها لمنع التصعيد إلى الصراع .سيطور المنتدى فه ًما مشتر ًكا لدور حماية حقوق اإلنسان
لألقليات في منع الصراعات ويناقش التحديات القانونية والمؤسسية والسياساتية لمعالجة المظالم طويلة
األمد التي قد تؤدي إلى توترات وصراعات محتملة على النحو المبين في مسارات من أجل السالم:
مناهج شاملة لمنع الصراع العنيف.
• السيد محمد شهاب الدين ،رئيس قسم القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق في
برمنغهام ،جامعة برمنغهام
• السيدة أمينة أمحارش ،رئيسة جمعية اكال الحاجب ،عضو مؤسس لشبكة المجتمع األمازيغي
ازول
• السيد أرنو كومباتشر ،حاكم مقاطعة بولزانو  -جنوب تيرول ،إيطاليا

حوار تفاعلي
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الجمعة  3ديسمبر
( 12:00 - 10:00بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :4التركيز على حقوق األقليات والمنع المبكر
الفعال للصراعات
سوف ينظر المشاركون في المنتدى حول الكيفية التي يمكن بها لآلليات المخصصة والمتخصصة ذات
الواليات المناسبة أن تركز على بُعد األقليات في الصراعات من خالل تحديد الحاالت التي يوجد فيها
إنكار منهجي لحقوق األقليات .وسيبحثون في وجود آليات لمنع نشوب النزاعات في وقت مبكر على
مختلف المستويات ،بما في ذلك على المستويات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية والمحلية.
كما ستتطرق المناقشات إلى الحاجة إلى التركيز على األقليات وتجميع نواتج أنظمة اإلنذار المبكر
لوكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ووكاالتها والمنظمات الحكومية الدولية األخرى .سوف
ينظر المشاركون في ما يجعل مثل هذه اآلليات أداة مجبره لمنع الصراعات المكلفة وطويله األمد التي
تشمل األقليات بشكل فعال.
صا ألهمية تضمين منظور جنساني في منع نشوب النزاعات بشكل فعال
سيولي المشاركون اهتما ًما خا ً
مبكرا ،وسيعتمدون على التوصيات التي قدمها المنتدى في دورته الرابعة فيما يتعلق بضمان حقوق نساء
ً
وفتيات األقليات (انظر  ،)A / HRC / 19/71الذين قد يكونون ضعفاء بشكل خاص في حاالت
الصراع وما بعد الصراع.
• السيدة آية مناع ،مدافعة عن حقوق اإلنسان وناشطة فلسطينية من إسرائيل
• السيد كوادو أبياجيي أتوا ،أستاذ مشارك ،كلية الحقوق ،جامعة غانا
• السيدة ماريا يوجينيا كاربوني ،مديرة برنامج أمريكا الالتينية واألمانة الفنية لشبكة أمريكا
الالتينية لمنع اإلبادة الجماعية والفظائع الجماعية ،معهد أوشفيتز

حوار تفاعلي

 15:00 – 12:00استراحة الغداء
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( 16:45 – 15:00بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :5نحو سالم دائم :مبادرات إيجابية لحماية
حقوق األقليات بشكل أفضل لمنع الصراعات
ستركز هذه الجلسة على الحلول العملية المصممة لمنع الصراعات العنيفة المتعلقة باألقليات .سيناقش
المشاركون دور وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني وأصحاب
المصلحة اآلخرين .من أجل زيادة توضيح المبادرات اإليجابية لمنع النزاعات ،سينظر المشاركون في
إعالن بيروت بشأن اإليمان بالحقوق والتزاماته الـ  .18وبشكل أكثر تحديدًا ،سوف يركز المشاركون في
التزام الجهات الفاعلة القائمة على الدين والمجتمع المدني بتبادل الممارسات في مجاالت الوساطة والكشف
المبكر عن التوترات المجتمعية وطرق العالج.
ضا دور شباب ونساء األقليات كمبتكرين قيّمين ووكالء للتغيير .ينبغي اعتبار
سيناقش المشاركون أي ً
مساهماتهم جز ًءا أساسيًا من منع الصراعات وبناء مجتمعات سلمية على النحو الذي أوصى به المنتدى
ضا في فوائد ملكية وقيادة شباب
في دورته العاشرة (انظر  .(A/HRC/37/73سوف يركز المشاركون أي ً
األقليات ونساء األقليات في عمليات منع الصراع.

• السيدة فرح ميهالر ،محاضرة ،كلية العلوم االجتماعية والدراسات الدولية ،جامعة إكستر
• السيدة إيلز براندس كيريس ،األمين العام المساعد لحقوق اإلنسان ورئيس مكتب مفوض األمم
المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في نيويورك
• السيدة ميراي كاميتاتو أولونجاكانا ،مستشارة السالم والتنمية ،األمم المتحدة في الكاميرون

حوار تفاعلي
( 17:00 – 16:45بالتوقيت المحلي في جنيف) البند  :6مالحظات ختامية

المالحظات الختامية للسيد فرناند دي فارين ،المقرر الخاص المعني بقضايا األقليات
المالحظات الختامية للسيدة فيكتوريا دوندا ،رئيسة المنتدى المعني بقضايا األقليات

تنتهي الجلسة

